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VESTNÍK
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka

Slovenskej republiky

Ročník XLIII                                14. apríl 2011                            Čiastka 13

O b s a h:
32. Výnos Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a Ministerstva

zdravotníctva Slovenskej republiky z 25. marca 2011 č. 02445-OL-2011, ktorým sa mení a dopĺňa
výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej
republiky z 15. marca 2004  č. 608/6/2004 - 100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slo-
venskej republiky upravujúca extrakčné rozpúšťadlá
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V Ý N O S

Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
a

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 25. marca 2011 č. 02445-OL-2011,

ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej
republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. marca 2004
č. 608/6/2004 - 100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej

republiky upravujúca extrakčné rozpúšťadlá

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka Slovenskej republiky a Ministerstvo zdra-
votníctva Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 1

a § 30 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v zne-
ní zákona č. 195/2007 Z. z.  ustanovujú:
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„ Dimetyléter príprava odtučnených výrobkov 
obsahujúcich živočíšne bielkoviny 

0,009 
v odtučnenom bielkovinovom výrobku 

 
 
„. 

 
3. V prílohe č. 1 sa tabuľka č. 2 dopĺňa textom, ktorý znie:

„ Metanol  1,5  
 Propán-2-ol  1 „. 
 

4. Príloha č. 2 znie:
"Príloha č.2

k trinástej hlave druhej časti potravinového kódexu

Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie

1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/32/ES z 23. apríla 2009 o aproximácii právnych
predpisov členských štátov o extrakčných rozpúšťadlách používaných pri výrobe potravín a zlo-
žiek potravín (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ, L141, 6.6.2009).

2. Smernica Komisie 2010/59/EÚ z 26. augusta 2010, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho
parlamentu a Rady 2009/32/ES z 23. apríla 2009 o aproximácii právnych predpisov členských
štátov o extrakčných rozpúšťadlách používaných pri výrobe potravín a zložiek potravín (Ú. v.
EÚ, L 225, 27.8.2010).".

Čl. I

Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slo-
venskej republiky a Ministerstva zdravotníctva
Slovenskej republiky z 15. marca 2004 č. 608/
6/2004 - 100, ktorým sa vydáva hlava Potra-
vinového kódexu Slovenskej republiky upra-
vujúca extrakčné rozpúšťadlá (oznámenie č. 196/
2004 Z. z.), sa mení a dopĺňa takto:

1. § 4 vrátane nadpisu znie:

"§ 4
Transpozícia

Týmto výnosom sa preberajú právne zá-
väzné akty Európskej únie uvedené v prílohe
č. 2.".

2. V prílohe č. 1 sa tabuľka č. 1 dopĺňa textom, ktorý znie:

Čl. II

Tento výnos nadobúda účinnosť 15. apríla 2011.

                  Minister zdravotníctva                                     Minister pôdohospodárstva
                    Slovenskej republiky                                              a rozvoja vidieka

                                                   Slovenskej republiky

                         Ivan Uhliarik, v. r.  Zsolt Simon, v. r.




